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Co Szymborska pisała do Derkowskiej
Jeśli ktoś nie może przeczytać odręcznego pisma polskiej noblistki, służymy
pomocą:
„Kochana Alu! Byłam przejazdem, spróbowałam i nie zastałam. Co u Was, napisz
albo zadzwoń. Żałuję, że Cię nie mogłam
zobaczyć! Visława, wtorek 27.9.83”
Takie krótkie listy (dziś pewnie powiedzielibyśmy smsy) pisała Wisława
Szymborska do swojej sądeckiej przyjaciółki Alicji Derkowskiej. Założycielka
Zespołu Szkół Społecznych „Splot” w
Nowym Sączu wspomina swoją znajomość ze zmarłą poetką.
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L STR. 13

KOŁODZIEJ PRZED
NAJWAŻNIEJSZĄ
WALKĄ

Z karetki na scenę

Pochodzący
z Krynicy
bokser Paweł
Kołodziej,
przygotowuje
się do walki
życia.

FOT. WIESŁAW PIKSA, TV KRYNICA

L STR. 15

Ratownik medyczny Łukasz Ruchała i lekarz Mateusz Juszczyk podczas jednego
ze wspólnych dyżurów w sądeckim Pogotowiu Ratunkowym wymyśli, że stworzą
zespół rockowy. Tym sposobem niemal wprost z karetki trafili na scenę.
L STR. 16

SZANUJ SWÓJ CZAS, WYDARZENIA TYGODNIA W SKRÓCIE L STR. 4-5
Banda terroryzuje
Milenium

Rewolucja w sądeckich
szkołach

Jagiellońska
umiera

Fakro planuje
rozbudowę

Grupa nastoletnich złodziei nęka sklepy w tzw. pawilonie Słoneczko przy
ul. Nawojowskiej. Ekspedientki bezradnie rozkładają ręce na widok bezkarnych wyrostków zabierających towar z lady. Przestały zgłaszać sprawy
na policję, bo twierdzą, że to i tak niewiele zmieni.
L STR. 3

21 szkół w Nowym Sączu zostanie zlikwidowanych na najbliższej nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta. Groźba zamknięcia zawisła nad dwoma
podstawówkami w gminie Chełmiec. Zdaniem
samorządowców system zarządzania oświatą wymaga drastycznych zmian. Czy czeka nas
rewolucja w szkołach? Sądeccy radni zapowiadają, że sytuacja do tego dojrzała.
L STR. 8

Już szyby w 17 lokalach użytkowych na
ul. Jagiellońskiej zaklejone są szarym
papierem z napisem „do wynajęcia”.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność
na reprezentacyjnej ulicy Nowego Sącza
twierdzą, że to rekord.
– Tak źle jeszcze nigdy nie było. Kto padnie
następny – zastanawiają się handlowcy.
L STR. 6

– Zakład produkcyjny naszej firmy jest potężny, ale już za mały, żeby w najbliższych latach
planować rozwój. Myślimy o nowych halach,
nowych produktach, a rozwój jest możliwy tylko na terenach poza torami. Stąd pomysł na budowę tunelu komunikacyjnego.
R O Z M OWA z JANUSZEM KOMURKIEWICZEM,
dyrektorem marketingu firmy Fakro
L STR. 9
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• kolej krzesełkowa,
• zniżki i atrakcje dla dzieci
• snowpark
• trasy biegowe

www.cnazoty.pl

Krynica-Zdrój
Słotwińska 51a

JEŹDZIMY
OD 8.00
DO 20.00
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Z drugiej strony
Zmiany w DTS

CZY WIESZ, ŻE…
nazywano – „sreber rodowych”, z kolei zwolennicy przekonywali, że to jedyna okazja na udaną
transakcję. Ostatecznie referendum było nieskuteczne, rady i prezydenta nie odwołano, ale Stara
Sandecja nie została sprzedana. Do dzisiaj ta „największa łąka w Nowym Sączu” pozostaje niezagospodarowana. Brakuje też pomysłów, na co można
przeznaczyć tak atrakcyjny teren, a trudna sytuacja na rynku zniechęca potencjalnych nabywców
i inwestorów.
(WIG)

9 L U T E G O 2001 W N OW Y M S ĄC Z U zawiązał się
komitet referendalny, który postawił sobie za cel
odwołanie Rady Miasta, a tym samym władze z ówczesnym prezydentem Andrzejem Czerwińskim.
Bezpośrednią przyczyną powstania komitetu, na
którego czele stanęła Marta Bilska–Kubacka, była
zapowiedź rady, iż zgodzi się na sprzedaż atrakcyjnego gruntu w centrum miasta tzw. Starej Sandecji.
W ten sposób doszło do jednego z najostrzejszych
sporów samorządowych w Nowym Sączu. Obrońcy apelowali, by miasto nie pozbywało się – jak to

Chrzczona benzyna na mrozie

– pytali zdziwieni kierowcy, którzy w szkole uczyli się czegoś innego. Ano czasami zamarza. Szczególnie, jeśli jest z czymś zmieszana, co popularnie nazywa się chrzczeniem. Jak się nieoficjalnie
dowiadujemy, kierowcy, którym zamarzło paliwo,
przygotowują mapę stacji benzynowych, na których nie polecają już tankować. Jeśli taka ściąga faktycznie trafi do internetu, to będzie wesoło.
Oczywiście nie wszystkim będzie wesoło.
(KCH)

Przy okazji fali mrozów wielu sądeckich kierowców miało okazję odbyć korepetycje z chemii.
W tym celu należało przeprowadzić proste doświadczenie – zostawić samochód pod domem na
noc, kiedy mróz dochodził do 25 stopni. Jeśli rano
auto nie odpalało, mimo że założyliśmy nowy akumulator, to przyczyną mogła być m.in. zamarznięta w przewodach benzyna. To benzyna zamarza

BUDUJCIE Z NAMI SIEĆ KOLPORTAŻU

W każdy
czwartek
w sądeckiej
restauracji

„Dobry Tygodnik Sądecki” jest jedną z najpopularniejszych gazet w Nowy Sączu i regionie. Co tydzień
trafia do Czytelników 13 tysięcy egzemplarzy tygodnika w ponad 200 punktach kolportażowych. Jeśli znają Państwo kolejne miejsca, gdzie nasza gazeta może
być jeszcze bezpłatnie kolportowana, prosimy o kontakt z redakcją – chętnie dostarczymy tam gazetę.
Zapraszamy do budowania razem z nami sieci dystrybucyjnej DTS.

McDonald’s
wraz
z zamówionym
zestawem
otrzymasz

Jeśli jednak wolą Państwo otrzymywać nasz tygodnik w wersji elektronicznej, drogą mailową, można
wpisać się na listę e–prenumeratorów na naszej stronie internetowej: www.dts24.pl

„Dobry
Tygodnik
Sądecki”
Zafunduj sobie
podwójną
przyjemność!

Tam również dostępne są bez ograniczeń wszystkie
archiwalne numery „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
Dobrej lektury!
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FOT. TOP

SMS

P E R S O N A L I A . Od 1 lutego nową redaktor naczelną „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” została Katarzyna Gajdosz. Gajdosz związana jest z DTS od
początku 2011 r. Wcześniej pracowała w „Dzienniku Polskim” oraz portalu Sądeczanin. Sama zainteresowana
koryguje jednak fakty ze swojej zawodowej biografii:
– Pasję pisania rozwijam od najmłodszych lat – mówi Katarzyna Gajdosz. – Już w podstawówce
wiedziałam, że chcę być dziennikarzem. Jako przewodnicząca szkoły wznowiłam wydawanie szkolnej gazetki „Ósemka”
i świetnie się realizowałam w roli
redaktora.
W „dorosłej” prasie Gajdosz
zadebiutowała w wieku… 13 lat,
tekstem w nowosądeckim dodatku „Gazety Krakowskiej” z okazji Dnia Dziecka. Na łamy sądeckich gazet powróciła na stałe
dziesięć lat później, kiedy podczas
studenckiej praktyki zapytana co
chce robić w redakcji „Dziennika Polskiego” odpowiedziała
rozbrajająco: „Poprawiać teksty
innych”.
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– Wywołałam tym oburzenie
wśród doświadczonych redaktorów, a ja nawet nie wiedziałam dlaczego – wspomina Gajdosz. – Powiedziałam przecież
tylko to, co myślałam. Jak zawsze zresztą – krótko i na temat – odpowiedziałam na pytanie. Kto mnie zna, ten wie, że
nie lubię zbyt wiele mówić. Jestem za to doskonałym słuchaczem i to sprawia, że czuję się
dobrze w swojej zawodowej roli.
Lubię słuchać ludzi, którzy opowiadają o swoim życiu: pasjach,
działalności, problemach, sukcesach. Dzięki temu Czytelnicy
m.in. „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” mogą dowiedzieć się,
jakie ciekawe osobowości żyją
wśród nas. Od każdej z tych osób
uczę się czegoś i mam nadzieję,
że Czytelnicy również.
Katarzyna Gajdosz ma 29 lat, jest
absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, niebawem bronić będzie również pracy
dyplomowej z zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu. Stan rodzinny:
córka Anielka (7 lat), partner życiowy – Piotr. Pasje?
– Zapytałam kiedyś moją córkę,
co mama lubi najbardziej, a ona
odpowiedziała, że... spać. Dopiero na dalszych miejscach wymieniła pisanie i czytanie – opowiada
o swoim odkryciu Katarzyna Gajdosz. – Być może Anielka odniosła takie wrażenie, bo sama zwykle wstaje o piątej, więc każdy, kto
śpi choćby 15 minut dłużej wydaje
jej się dziwny.
Dotychczasowy redaktor naczelny DTS Wojciech Molendowicz
skoncentruje się obecnie na pracy na stanowisku prezesa Zarządu
Wydawnictwa DOBRE. Do tej pory
łączył obydwie funkcje.
(PRINT)

A
Wydawca: Wydawnictwo
DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25.
ISSN 2082–209X
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”,
tel. 18 544 64 41, tel./fax. 18 544 64 40
Prezes Zarządu:
Wojciech Molendowicz
w.molendowicz@dts24.pl
Redaktor naczelna:
Katarzyna Gajdosz, kgajdosz@wp.pl,
tel 785 340 411
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń:
Irena Legutko
i.legutko@dts24.pl
Koordynator Biura Wydawnictwa:
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Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia
Drukarnia Sosnowiec.
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Informacje

Banda terroryzuje Milenium
I N T E R W E N C J A DT S . Grupa nastoletnich złodziei nęka sklepy w tzw.
pawilonie Słoneczko przy ul. Nawojowskiej. Ekspedientki bezradnie
rozkładają ręce na widok zabierających z lady towar wyrostków.
Przestały zgłaszać sprawy na policję, bo twierdzą, że to i tak niewiele zmieni.
– W głowie mi się nie chciało pomieścić, że tak biernym można być wobec złodziei, którzy
jak gdyby nigdy nic wchodzą do
sklepu, zabierają dwa pudełka
słodyczy i bez uregulowania rachunku wychodzą – mówi pani
Barbara. Tydzień temu robiła zakupy w Spółdzielni Ogrodniczej
przy ul. Nawojowskiej. Wraz z nią
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do sklepu wszedł chłopiec. – Wyglądał na około 17, może 18 lat
– opowiada pani Barbara. – Podszedł do kasy, zabrał dwa opakowania chyba gum do żucia i wyszedł. Podniosłam larum. Obok
stało trzech innych wyrostków,
chyba jego kolegów, bo zaczęli
mnie przedrzeźniać. Ekspedientki nawet nie próbowały zatrzymać złodzieja.
Pani Barbara chciała dzwonić na
policję, ale ostatecznie poczekała,
licząc, że zrobią to sprzedawczynie. – Kiedy zapytałam, dlaczego
nie wezwą funkcjonariuszy, usłyszałam: „A co to da? Policja da tylko pouczenie” – mówi klientka.
Pracownica
Spółdzielni Ogrodniczej przyznaje, że do

sklepu często zagląda ta sama grupa wyrostków.
– Sytuacji sprzed tygodnia nie
znam dokładnie, nie było mnie
wtedy w pracy. Oni tu często
robią wpadówki. Czasem tylko przejdą przez sklep i podroczą się z nami, strasznie przy
tym przeklinając, ale wychodzą z pustymi rękami – mówi
Małgorzata Michalik. Dodaje, że
w ubiegłym roku sprzedawczyni złapała na gorącym uczynku
mężczyznę narodowości romskiej, który próbował okraść
sklep. Zamknęła drzwi i wezwała
policję. – Skończyło się na spisaniu i pouczeniu. Ale to nie był
nikt z tej ostatniej grupy – dodaje pracownica.

Kierowniczka sąsiedniego sklepu PSS Społem doskonale wie,
kto kradnie. – Przychodzi ich tu
trzech, czasem czterech. Jeden
z nich jest przysadzistym Romem
bez zęba na przedzie – mówi.
Opowiada, że w styczniu jeden z nich próbował ukraść czekolady. Ekspedientki złapały go
i chciały wzywać policję, ale Rom
przyszedł z odsieczą i pomógł koledze uciec.
– To nie pierwsza taka grupa. Mieliśmy już tu takich z osiedla, ale wiedzieli, że znamy ich
z imienia i nazwiska, więc pewnie przenieśli się kraść na inne
osiedle – mówi pani Elżbieta. Dodaje, że od ostatniego incydentu i ta grupa przestała pojawiać

A

GAZ w BUTLI 11kg
NAJTANIEJ W OKOLICY
do każdej butli 11kg
płyn do mycia
naczyń gratis !!!

Sprawdź aktualną cenę

018 440 46 15
018 440 75 74

STACJA AUTOGAZ
N.Sącz - Chełmiec ul.Papieska 11a
Gołkowice Dolne 181

33-300 Nowy SĈcz
ul.Witosa 10
tel.18 447 67 68
www.restauracja.sacz.pl

SMACZNIE, SZYBKO, TANIO
Obiady Àrmowe

Zupa + II danie

= 10 zã

WZ<dzE><:K^%E/
^ŬĂƌďŽŶŬĂ ĐǌǇ ƉƵƐǌŬĂ ŶŝĞ ǌĂƐƚČƉŝČ ĚǌŝĞĐŬƵ ŬŽŶƚĂŬƚƵ ǌ ^<K͘ tǇďŝĞƌĂũČĐ ƚħ
ĨŽƌŵħ ůŽŬŽǁĂŶŝĂ ƉŝĞŶŝħĚǌǇ͕ ĚĂũĞŵǇ ƵĐǌŶŝŽŵ ƉƌĂŬƚǇĐǌŶČ ůĞŬĐũħ ŽƐǌĐǌħĚǌĂŶŝĂ
ŝŽƐǁĂũĂŵǇŝĐŚǌŝŶƐƚǇƚƵĐũČĂŶŬƵ͕ǌŬƚſƌČǁƉƌǌǇƐǌųŽƑĐŝĐǌħƐƚŽƐŝħǌĞƚŬŶČ͘

ǌŝħŬŝ^<K͗
͙ƵĐǌĞŷǁŝĞ
ͲũĂŬǁųĂƑĐŝǁŝĞƵůŽŬŽǁĂđƐǁŽũĞƉŝĞŶŝČĚǌĞ
ͲũĂŬďĞǌƉŝĞĐǌŶŝĞŝĚųƵŐŽĨĂůŽǁŽĚďĂđŽƐǁŽũĞƑƌŽĚŬŝĮŶĂŶƐŽǁĞ

͙ƵĐǌĞŷǌŶĂ
ͲǌĂƐĂĚǇĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂŝŶƐƚǇƚƵĐũŝĮŶĂŶƐŽǁĞũŝƌĂĐŚƵŶŬƵ
ďĂŶŬŽǁĞŐŽ͕ĐŽƉƌǌǇĚĂƐŝħǁƉƌǌǇƐǌųŽƑĐŝ
ͲŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŝŬŽƌǌǇƑĐŝǁǇŶŝŬĂũČĐĞǌŽƐǌĐǌħĚǌĂŶŝĂ

͙ƵĐǌĞŷƵŵŝĞ
ͲƉƌǌĞǌŶĂĐǌĂđƐǁŽũĞƑƌŽĚŬŝĮŶĂŶƐŽǁĞŶĂŬŽŶŬƌĞƚŶǇĐĞů
ͲŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŝĞĚǇƐƉŽŶŽǁĂđƐǁŽŝŵŝƉŝĞŶŝħĚǌŵŝ
ͲƉŽĚĞũŵŽǁĂđƐĂŵŽĚǌŝĞůŶĞĚĞĐǇǌũĞŽĚŶŽƑŶŝĞƐǁŽŝĐŚĮŶĂŶƐſǁ

„Mój sposób na biznes”

OGŁOSZENIE DROBNE
Używane Meble Holenderskie
- Chełmiec ul. Zielona21,
tel. 0694-862-104,
Zapraszamy od poniedziałku
do piątku w godz. 8-19

͙ƵĐǌĞŷƉŽƚƌĂĮ
ͲƌĂĐũŽŶĂůŶŝĞŝƐǇƐƚĞŵĂƚǇĐǌŶŝĞŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂđƉŝĞŶŝħĚǌŵŝ
ͲǁǇŬĂǌǇǁĂđƐŝħƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝČǁǌĚŽďǇǁĂŶŝƵƑƌŽĚŬſǁŶĂ^<K
ͲŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂđƉŝĞŶŝČĚǌĞŶĂǁƐƉſůŶĞĐĞůĞŝǁǇĚĂƚŬŝŬůĂƐǇůƵďƐǌŬŽųǇ

Limanowa-Centrala
34-600 Limanowa, ul. Rynek 7
tel.: 18 337 91 00
fax: 18 337 91 36

Restauracja wyróİniona w konkursie

się w sklepie. – Nawet jeśli któryś z nich wejdzie, sprzedawczynie chodzą za nim krok w krok,
by nic nie wyniósł – dodaje
kierowniczka.
Justyna Basiaga, rzecznik prasowy sądeckiej policji, dziwi się,
że sprawą próbuje się zainteresować dziennikarzy, a nie funkcjonariuszy. – Każdą kradzież
należy bezzwłocznie zgłosić na
policję. Tylko wówczas możemy
interweniować i ukarać sprawców – mówi rzeczniczka. Przyznaje, że funkcjonariusze nie
mogą zrobić nic ponad to, co
przewiduje w takich sytuacjach
kodeks karny. – Złodzieje doskonale wiedzą, że jeżeli skradziony towar wart jest mniej niż
250 zł, czyn nie jest traktowany jako przestępstwo a wykroczenie. Policjant może w takiej
sytuacji ukarać sprawcę mandatem do 500 zł, a może w zależności od skali kradzieży tylko pouczyć. Mówienie, że policja
nie robi nic, jest dla nas krzywdzące. Mamy narzędzia w postaci kodeksu karnego, który nas
obowiązuje, i nie możemy karać bardziej.
(PEK)

Godziny otwarcia:
Pn-Pt 7.15-18.00
Sob 7.15-14.00

www.bs.limanowa.pl/sko
^ǌŬŽůŶĂ<ĂƐĂKƐǌĐǌħĚŶŽƑĐŝ

R

E

K

L

A

M

A

ZŁOTA NITKA
Cecylia Tokarczyk

STUDIO KRAWIECKIE
Stylizacja kreacji
Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25
tel. 506 324 352

PIERWSZ A W NOWYM SĄCZU AK ADEMIA WIEDZ Y
Akademicka Szkoła Podstawowa
im. Króla Bolesława Chrobrego
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 63
tel. (18) 442 31 06
www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl
Rozpoczynamy zapisy do klas I na rok szkolny 2012/2013

Podaruj dziecku odrobinę luksusu!
Bezpieczeństwo i komfort nauki!!!
Opieka nad dzieckiem od 7.00 do 18.00, w ferie i wakacje!
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Tydzień w skrócie
SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TEJ STRONIE DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE
70 tysięcy
z Ziarnka Gorczycy [j]

Pogotowie z certyﬁkatem
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
otrzymało Certyfikat ISO9001:2008.
Dotyczy on działań w zakresie zarządzania świadczeniem usług w ratownictwie medycznym, transportu sanitarnego oraz zabezpieczenia
medycznych działań ratowniczych
podczas imprez masowych.

Paliwo z podrobionej karty
Na ponad 50 tys. zł oszacował swoje straty właściciel firmy transportowej, który odkrył, że nieustalona osoba wykonała kopie
należących do niego kart do tankowania i posługiwała się nimi na
stacjach benzynowych za granicą.
Poszkodowany złożył zawiadomienie o przestępstwie na komisariacie
policji w Starym Sączu.

Fałszywy rejestr
przedsiębiorców
Do Urzędu Miasta Nowego Sącza docierają informacje o pismach z blankietami wpłaty na kwotę 115 zł, jakie
otrzymują przedsiębiorcy od firmy Krajowy Rejestr Pracowników
i Pracodawców. Pisma te dotyczą
odpłatnego wpisu do wymyślonego rejestru o nazwie Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców.
– Rejestr ten nie ma nic wspólnego
z rejestrem publicznym – informuje Małgorzata Grybel, rzecznik prasowy UM w Nowym Sączu.

Więcej sacz.in

FOT. UM W NOWYM SĄCZU

Wiesław Czop, przedsiębiorca
z Podegrodzia, Ryszard Konstanty, sądecki przedsiębiorca branży budowlanej, firma gastronomiczna „Raj” Andrzej Stawiarski
z Gołkowic oraz Stowarzyszenie
„Nadzieja” z Nowego Sącza otrzymali statuetki „Ziarnka Gorczycy”
za hojne i mądre wspieranie inicjatyw dobroczynnych. Finałowej
gali w MCK „Sokół” tradycyjnie
przyświecał charytatywny cel. Ze
sprzedaży biletów i licytacji udało
się zebrać ok. 70 tys. zł. Cała suma
zostanie przeznaczona na zakup
karetki dla Sądeckiego Pogotowia
Ratunkowego.
awionetki Zodiak CH601 HD, która 14 października ubiegłego roku
rozbiła się w miejscowości Bugaj
w gminie Biecz. W katastrofie zginęli 51–letnia kobieta i 52–letni
mężczyzna. Lecieli z grupą innych
samolotów z Mielca do Baia Mare
w Rumunii. Jeszcze w rejonie Mielca z powodu zachmurzenia musieli
zwiększyć wysokość lotu, a potem
zmienić kurs o kilka stopni. Mimo
to, samoloty dwukrotnie wlatywały w chmury. W tym czasie doszło
do katastrofy.

Więcej na sacz.in

pojazdów mechanicznych na 3 lata i 5
tys. zł świadczenia na cele społeczne.

Więcej na sacz.in

Zwolnienia na poczcie?
Poseł Wiesław Janczyk wysłał do
Michała Boniego, ministra administracji i cyfryzacji interpelacje
w sprawie reorganizacji Poczty Polskiej łączącej się ze znaczną redukcją etatów na Sądecczyźnie, Limanowszczyźnie i ziemi gorlickiej
oraz w sprawie niezakontraktowania dostaw paliw na stację przy ulicy Śniadeckich.

Kryte lodowisko
w Chełmcu już otwarte
Dziś (9 lutego) oficjalne otwarcie krytego lodowiska przy ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, ale na łyżwach można
już po nim jeździć od tygodnia. Wójt
Bernard Stawiarski zapowiada, że to
nie koniec atrakcji przy zespole szkół
w Chełmcu. W przyszłym roku ma
powstać „orlik” i skatepark.

Wyrok dla prokuratora
W wydziale odwoławczym Sądu
Okręgowego zapadł prawomocny
wyrok w sprawie byłego prokuratora Prokuratury Apelacyjnej i byłego zastępcy prokuratora okręgowego
w Nowym Sączu Józefa P. Za spowodowanie wypadku po pijanemu został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata i 10
tys. zł grzywny. Sąd ukarał Józefa P. również zakazem prowadzenia

Więcej na sacz.in

SLD a Palikot
– Kłopotem dla Sojuszu Lewicy
Demokratycznej jest istnienie Ruchu Palikota – mówi Kazimierz Sas,
przewodniczący zarządu małopolskiej rady SLD. Sojusz chce odzyskać – jak wyrażają to jego członkowie – „roztrwonione zaufanie
społeczne”. Pytanie tylko jak?

Więcej na sacz.in

Ponad 1400 gospodarstw
bez wody
Brak opadów deszczu od kilku
miesięcy spowodował, że wiele gospodarstw znajdujących się
na terenie gmin powiatu nowosądeckiego jest pozbawione dostępu do wody. Sytuację komplikują dodatkowo silne mrozy. Jak

informuje Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, na terenie
gminy Stary Sącz, wody nie ma
w 87 gospodarstwach, w gminie Krynica–Zdrój – 12 gospodarstw, na terenie gminy Gródek
nad Dunajcem – 15, na terenie
gminy Nawojowa – 44, na terenie gminy Grybów – 750, na terenie gminy Łososina Dolna – 550
gospodarstw.

Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Jacek Kurski, Arkadiusz Mularczyk i Edward Siarka spotkają się
w sobotę z mieszkańcami regionu
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (dawne
kino Krokus), o godz. 12. Jak tłumaczy Arkadiusz Mularczyk, spotkanie członków klubu Solidarnej Polski z mieszkańcami Sądecczyzny to
element koncepcji cyklu spotkań na
terenie całego kraju. – Odwiedziliśmy już kilka miast na północy Polski, teraz czas na południe – dodaje.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące silnych mrozów.
Obowiązuje do dziś, do godz. 20.
Jak informują meteorolodzy lokalnie temperatura minimalna
w nocy będzie wynosić od –24°C
do –21°C. Temperatura maksymalna w dzień –14°C do –11°C.
Prognozowana średnia prędkość
wiatru 10 do 20 km/h.

Więcej sacz.in

Kradzieże w hipermarkecie
Tablet marki samsung, nawigację samochodową i aparat cyfrowy ukradł 18–latek na terenie
hipermarketu przy ulicy Gorzkowskiej w Nowym Sączu. Wpadł
w poniedziałek (6 lutego), bo
ochroniarze sklepu zauważyli
na monitoringu jego nienaturalne zachowanie. Policja w domu
18–latka znalazła sprzęt, który
ukradł z marketu w ciągu kilku
ostatnich dni. Zatrzymany przyznał się do kradzieży.

[o ] Wypadek na Sądeckiej

Bezpieczny przedszkolak
w zimie
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. ”Bezpieczny przedszkolak w zimie”, związany z projektem o tym samym tytule. Jury pod
przewodnictwem Wojciecha Szpinetera spośród 250 prac wykonanych przez starszaków Przedszkoli w Nowym Sączu nagrodziło

Kierowca citroena xsara stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg
i zderzył się z jadącym z naprzeciwka
citroenem cx. W wyniku wypadku,
do którego doszło w Krynicy–Zdroju na ul. Sądeckiej, 5 lutego, o godz.
16, ucierpiała pasażerka citroena xsara. Z wstrząśnieniem mózgu została
przewieziona do szpitala. Pogotowie
zabrało również dwójkę dzieci podróżujących drugim samochodem.
Z pojazdu wyszły o własnych siłach,
ale uskarżały się na ból nóg.

Więcej na tvkrynica.pl

••• Dziś są Twoje urodziny •••

Nieprzymocowane do podłoża siedzenia, wyciek płynów eksploatacyjnych z komory silnika – to tylko
niektóre z nieprawidłowości, jakie
wykryli pracownicy Inspektoratu
Transportu Drogowego w busie na
trasie Nowy Sącz – Szczawa. Kierowcy zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i ukarano mandatem.

Na 50. Piotrowi z Nowego
Sącza/ Krynicy Zdroju
Wszystkie ziomki z Twojej paki
i rodzina ślą buziaki.
A do tego wielką falą
z życzeniami teksty walą;
FOT. TVKRYNICA.PL

Jest wstępny raport Państwowej Komisji Badania Wypadków
Lotniczych w sprawie katastrofy

Solidarna Polska w PWSZ

Mróz – ostrzeżenie
pierwszego stopnia

Latające fotele

Śmierć w chmurach

trzy najciekawsze prace (I miejsce – Maja Wyrostek z Przedszkola
nr 3; II – Julia S. z Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu; III – Nikola Smoleń z Niepublicznego Przedszkola Edukacyjnego), jak również
przyznało 20 wyróżnień. Wszystkie nagrodzone prace wyeksponowane są w siedzibie organizatora
konkursu –Kancelarii Finansowo–
Ubezpieczeniowej JN w Nowym
Sączu przy ul. Kunegundy 37.

super życia, spoko zdrowia,
fury, chaty, kasy mrowia.
Niech frajerom lata gull,
jesteś trendy, jazzy i cool!
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Brat „Tomery”
Ratownik dziecięcych serc
zatrzymany
po 6 latach poszukiwań
Sylwester G., znany jako „Gulosz”,
członek zorganizowanej sądeckiej
grupy przestępczej, wpadł w ręce policji. Poszukiwany od 2006 roku, został zatrzymany w Irlandii.
– Sprawa prowadzona była przez
Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu od 2006 roku. Sylwestra G. poszukiwano na podstawie
listu gończego przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu za
udział między innymi w zorganizowanej grupie przestępczej oraz
na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Został zatrzymany za granicą na terytorium Irlandii – informuje st. sierż. Paweł
Grygiel z KMP, ale nie chce ujawnić, jakie kroki zostały podjęte wobec „Gulosza”.
Sylwester G. jest bratem Tomasza G., znanego jako „Tomera” szefa
zorganizowanej grupy przestępczej
nazywanej przez sądeczan „Firma”.
„Tomerowcy” rządzili miastem
od 1999 do 2004 roku. Początkowo
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L U D Z I E . Redakcja czasopisma Focus, na podstawie niezależnie zebranych badań, uznała prof. Edwarda
Malca za najlepszego lekarza w Niemczech. Doceniono jego wieloletnią
pracę jako kardiochirurga oraz publikacje naukowe. Lekarz uratował też
wiele sądeckich małych serc.

grupą kierowali jej założyciele Sebastian W. i Piotr K., a spotkania jej
członków odbywały się na ławce pod
jednym z bloków przy ulicy Broniewskiego. Później stery przejął były
bokser Tomasz G., czyli „Tomera”.
Gang sprowadzał narkotyki
z Norwegii według misternie przygotowanego planu. W Nowym Sączu procederem kierowali liderzy
grupy, natomiast w Skandynawii
trzymał rękę na pulsie polski rezydent. Towar, skrzętnie ukryty
w gaśnicach samochodowych i kartonach z sokiem, przewozili natomiast kurierzy.
Niechlubną chwałę przyniosły
„Tomerowcom” także pobicia i zastraszenia osób nie spłacających
wobec nich swoich długów – zwykle wywożono je nad Łubinkę lub
Dunajec i straszono, grożąc nożem
lub pałką. Grupa ma także na koncie demolki sklepów i restauracji,
których właściciele nie godzili się
na jej „ochronę” i „opiekę”.
(TASS)

– Ta wiadomość nas bardzo uradowała, bowiem prof. Edward Malec
to nie tylko wybitny kardiochirurg
dziecięcy, niezwykły człowiek,
oddany leczeniu swoich małych
pacjentów, ale także członek honorowy SURSUM CORDA – mówi
Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia. – Do dziś pamiętamy jego
spotkanie w Rytrze z operowanymi dziećmi z Sądecczyzny, na których zaproszenie przyjechał specjalnie z Monachium. Cieszymy
się, że możemy współpracować
z tak wybitną osobowością, mając skromny udział w ratowaniu
dzieci z wadami serca. Jest jednak
i smutek, i żal, że polski, nieudolny system lecznictwa stracił wielkiego lekarza i żeby stać się jego
pacjentem trzeba obecnie wyjeżdżać do Niemiec i ponosić ogromne koszty, które nie są refundowane przez NFZ.
(MED)

A

WA Ż N A W I A D O M O Ś Ć

Za wodę co miesiąc
W ubiegłym tygodniu obszernie informowaliśmy o planowanych podwyżkach cen wody. Dziś nieco lepsza wiadomość. Sądeckie Wodociągi wprowadzają nowość w systemie rozliczania. Nie trzeba już płacić za wodę i ścieki w rytmie kwartalnym. Można płacić co miesiąc.
– Takie rozwiązanie sprawi, że obciążenie domowych budżetów
nie będzie już tak dokuczliwe jak przy kumulowaniu płatności na rachunku kwartalnym – przekonuje wiceprezes Wodociągów Krzysztof Głuc. – Od 1 lipca nowy system będzie obowiązywał automatycznie. Dzisiaj można to zrobić tylko na życzenie odbiorcy. Wystarczy,
że klient do nas zadzwoni, poda odczyt wodomierza na dany dzień
i będzie otrzymywał rachunek miesięczny.
(EAU)
R
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MASZ DOŚĆ STANIA PRZY GARACH,
wymyślania potraw? Z nami zaoszczędzisz czas i pieniądze!
Codziennie inne zestawy obiadowe; nowoŒci kulinarne;
ðtness menu; menu dla dzieci.
W PIkTKI - karaoke od godz. 21.00
W SOBOT} - dancingi od godz. 20.00 - muzyka na Ūywo
W NIEDZIEL} od godz.15.00 - 17.30 konkurs piosenki dzieciÙcej
(wystÙp tylko pod opiekÇ osoby dorosĎej)
Zorganizujemy kaŪdÇ imprezÙ od chrzcin po ...stypÙ

Nowy SÇcz ul. Nawojowska 30
tel.18 414 99 41
restauracja@poczekalnians.pl
www.poczekalnians.pl
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Wyjątkowe walentynki
w Poczekalni
Zaproś swoją ukochaną do Poczekalni,
zamów stolik już dziś, a czeka Cię
romantyczna niespodzianka
SPECJALNE MENU NA TEN DZIEŃ

Masz pomysł
na ostatki?
ZAREZERWUJ STOLIK JUŻ DZIŚ
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Ważny temat

Gdzie tu jest rozum, do jasnej cholery?
– Staliśmy się strasznie wygodni i chcielibyśmy wjechać do samego sklepu – śmieje się przedsiębiorca i prezes Sandecji w jednej
osobie. – Zaparkowanie w centrum nie jest łatwe, ale możliwe.
Poza tym mam dobre wieści. Parking przy Panoramie powstanie.
Jest w fazie projektu. Zmieści się
na nim 40 samochodów.

Tak źle jeszcze nigdy nie było. Na najbardziej reprezentacyjnym trakcie miasta, wybrukowanej granitową
kostką ul. Jagiellońskiej, kilkanaście lokali czeka na wynajem. Ktoś od
Plant do Rynku doliczył się 17 pustostanów. To rekord. Ulica umiera. Życie kawiarniane szczątkowe. Panoszą
się banki i przedstawiciele gigantycznych koncernów, głównie operatorów
telefonii komórkowej. Ludzie na zakupy tutaj się nie wybierają.

Najgorszy jest brak dialogu

Dopieszczona ulica
– Problem jest od lat taki sam
i leży w gestii naszych oficjeli – twierdzi Henryk Dobrzański.
– Nie ma gdzie zaparkować. Nikt
nie będzie szukał pół godziny miejsca parkingowego. Ludzie wolą jechać tam, gdzie mogą zatrzymać
się za darmo i bez problemu, czyli
do galerii handlowych.
Trzeba przyznać, że o Jagiellońską dopieszczono kilka lat temu
i wpompowano w nią grube pieniądze, ale…
– To miłe dla oka, ale choćby obłożyć ją złotem, to nic nie
da – uważa znany sądecki zegarmistrz. – Są miejsca w mieście od
lat wskazywane przez kupców jako
parkingowe. Przypomnę tylko parking koło Panoramy, czy miejsce
przy schodach łączących ul. Matejki z ul. Obrońców Narwiku. Sytuację może nieco poprawić parking
w miejscu tzw. maślanego rynku i przesunięcie bazaru w stronę straży pożarnej. Nie wiadomo
jednak kiedy strażacy przeniosą
się do nowej siedziby.

Trzeba być
elastycznym,
bo za trzy miesiące
– odpukać – nie będzie
Jagiellońską w ogóle
po co chodzić
kwadratowy nie będą oscylowały
w granicach 40 zł.
– Myślę, że wtedy chętni się
znajdą. Teraz czynsze są zdecydowanie jak na Nowy Sącz za wysokie – Danek podziela zdanie Henryka Dobrzańskiego. – Jeśli ktoś za 30
metrów płaci powiedzmy 2,5 tysiąca złotych i do tego musi zatrudnić
osobę do prowadzenia działalności, to na tym nie zarobi.
Danek niekoniecznie zgadza się
z Henrykiem Dobrzańskim w sprawie parkingów.

Czynsze duszą
Druga sprawa to czynsze.
Czynsze duszą. Na wynajem lokalu w centrum niedługo będzie
stać tylko największe firmy, które mogą przez jakiś czas dokładać
do interesu.
– Właściciele muszą się porozumieć z wynajmującymi, bo niedługo nie będą mieć na kim zarabiać – kontynuuje Dobrzański.
– Trzeba być elastycznym i może
warto byłoby obniżyć cenę wynajmu o 10, może 20 procent. Czasy
są ciężkie. Wiem, że w Krakowie
właściciele kamienic już decydują
się na taki krok. W dobrych miejscach jak choćby na Grodzkiej.
Można już znaleźć czynsz w granicach 80– 100 zł za metr kwadratowy. W Nowym Sączu muszą być
w centrum niższe czynsze. Nikt nie
mówi, że na zawsze. Powtarzam,
trzeba być elastycznym, bo za trzy
miesiące – odpukać – nie będzie
Jagiellońską w ogóle po co chodzić.
Z centrum na ul. Dojazdową wyprowadził się już sklep Sony. Nabywcy szuka już ciekawy, ale widocznie cierpiący na brak klienta
lokal tuż przy wyjściu do Rynku
z ul. Jagiellońskiej, mianowicie Foto
Art Cafe.

R

Wieczorem miasto jest martwe
Dla Andrzeja Danka exodus
drobnego handlu z centrum to znak
czasów.
– Sprawę załatwiły duże galerie handlowe, niedługo może być
tak, że Jagiellońska będzie zupełnie aleją bankową – wieszczy
Andrzej Danek, podstarszy Cechu
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. – Powstaje

trzecia galeria i to będzie koniec
drobnego handlu w centrum.
Wieczorem miasto jest martwe.
Sytuację ratuje nieco młodzież
– klientela pubów. W weekendy
żyje w zasadzie tylko restauracja Bohema.
Andrzej Danek zauważa, że
przełom roku zawsze jest trudny,
ale właścicielom ciężko będzie znaleźć najemców, jeśli ceny za metr
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Z niewidzialną (podobno) i brutalną (na pewno) ręką rynku walczy
od lat Wincenty Żygadło. Przedsiębiorca prowadzi cukiernie m.in.
przy ul. Wałowej i Lwowskiej w Nowym Sączu.
– Na tę sytuację wpływ ma
kilka czynników – uważa sądecki przedsiębiorca. – Na pierwszy z nich mamy znikomy wpływ.
Podwyżki mediów, czy różnych
obciążeń przedsiębiorców zależnych od centrali. Po drugie Urząd
Miasta nie robi nic, by zmienić
sytuację. A może zrobić. Kwestia parkingu jest oczywista. Inny
przykład. Płacę 300 zł miesięcznie
za możliwość parkowania w określonej strefie, a przecież coś dla
tego miasta wypracowuję. Najgorszy w tym względzie jest brak
jakiegokolwiek dialogu.
Zdaniem Wincentego Żygadły
przedsiębiorcy też nie są bez winy,
ale kryzys może spowodować, że
spadną nieco czynsze. – Dlaczego podczas koncertu Maryli Rodowicz na Rynku sklepy były pozamykane – pyta retorycznie. – To
była szansa, której prawie nikt
nie wykorzystał. Tylko chyba ja
mam lokal otwarty do godz. 20.
I tak od września jestem na minusie. – Ceny za metr muszą spaść.
Właściciele chcą zarobić, ale to
są bardziej jakieś namiętności
i pragnienia. Ja się jednak pytam, gdzie tu jest rozum, do jasnej cholery?
(BOG)
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Skopiowali jego kartę
magnetyczną
Do Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu zgłosił się mężczyzna, który odkrył, że jego karta kredytowa została zablokowana, ponieważ ktoś zapłacił nią za
zakupy na terenie Stanów Zjednoczonych. Doszło do tego, choć
poszkodowany przez cały czas
miał kartę przy sobie.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że pokrzywdzony kilka tygodni wcześniej przebywał na
terytorium Stanów Zjednoczonych, i – jak sam twierdzi
– najprawdopodobniej tam doszło do zeskanowania danych
z jego karty, a następnie dokonano zakupów.
Przestępstwo, którego mężczyzna najprawdopodobniej
padł ofiarą to skimming, czyli nielegalne skopiowanie zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy
jej posiadacza, a następnie wytworzenie kopii i wykonywanie nieuprawnionych płatności
za towary i usługi, lub wypłat
z bankomatów.
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– Obecnie skimming wymierzony jest także w karty chipowe z układami niechronionej
klasy SDA jak i układami klasy
DDA uchodzącymi za bezpieczniejsze. Ponieważ skopiowana
karta w systemach elektronicznych–bankowych zachowuje się jak karta oryginalna,
wszystkie operacje wykonane
przy jej pomocy odbywają się
kosztem posiadacza oryginalnej karty i obciążają jego rachunek – tłumaczy st. sierż. Paweł Grygiel.
Istnieją dwa rodzaje skimmingu: skimming w placówce handlowej oraz skimming
bankomatowy. Pierwszy polega na wykonaniu kopii karty
przez sprzedawcę lub inną osobę, która weszła w jej chwilowe
posiadanie. Ponieważ w takiej
sytuacji przestępcy nie zawsze
mają możliwość poznać kod PIN
sklonowanej karty, kopie mogą
wykorzystać tylko w przypadku kart, które nie wymagają autoryzacji przy pomocy PIN–u, i tylko w płatnościach za

Skąd wiadomo, kiedy
pojedzie autobus
towary i usługi. Nie mogą natomiast wykorzystać skopiowanej karty do pobierania pieniędzy z bankomatów.
Znacznie bardziej niebezpieczny jest skimming bankomatowy, polegający na tym,
że przestępcy instalują na bankomatach lub w ich wnętrzu
(czytniku) specyficzne urządzenia, które służą do pozyskiwania danych z paska magnetycznego lub chipa (czytnika)
oraz PIN–u – są to kamery,
fałszywe klawiatury lub płaskie płytki obwodu umieszczone w czytniku na kartę (dzięki
nim można podsłuchać i zmanipulować komunikację między
terminalem a chipem i uzyskać
numer PIN). Zarejestrowane
w ten sposób informacje są najczęściej transmitowane drogą radiową i służą do produkcji fałszywych kart, za pomocą
których możliwe jest pobieranie gotówki z kont klientów banków za pośrednictwem
bankomatów.
(TASS)

Pasażer nowosądeckiego PKS–u przywykły do dawnych obyczajów
musi je zmienić. W okienku informacji nie czeka już na niego uprzejma zazwyczaj pani. Pasażerowi sugeruje się, by zadzwonił pod numer
całodobowej infolinii, co nie każdemu musi się podobać. Tym bardziej,
że to kosztuje. Dokładnie 1,29 brutto
za minutę. Nie spodobało się to jednemu z naszych czytelników. Na jego
prośbę sprawdziliśmy, jak jest.
– Okienkowa informacja nie wróci, wiadomo, że każda firma musi
szukać oszczędności, gdzie to tylko
możliwe – tłumaczy zastępca kierownika Działu Przewozów nowosądeckiego PKS Kazimierz Kołacz.
– Rozumiemy, że nie każdy pasażer
dobrze czuje się w nowych realiach,
ale staramy się pomagać jak tylko
można. Pełną informację można

uzyskać od dyżurnego ruchu. Nawet bezpośrednio w jego budce. Prócz infolinii można dzwonić
przez cały tydzień właśnie do dyżurnych w Nowym Sączu i Krynicy.
Niestety nie dowiemy się jednak
jak dojechać przykładowo do Poznania, powiedzmy, że z przesiadką we Wrocławiu.
– To ze względu na mnogość
firm przewozowych, jakie pojawiły
się ostatnimi czasy na rynku – dodaje Kazimierz Kołacz. – Nie mamy
informacji o rozkładach jazdy innych przewoźników, więc trudno
konstruować bazę ogólnopolskich
połączeń.
Informacja PKS, dyżurni ruchu:
Nowy Sącz cały tydzień od godz. 6 do
21, w sobotę od 7 do 19 (tel. 18 443 81
11) i w Krynicy od godz. 7 do 18 (tel.
18 471 55 66). Infolinia: 703 203 996
(BOG)
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BIURO OBSUGI KLIENTA
tel.
18 547 10 10
tel./fax 18 449 10 60
Nowy SÇcz
ul. Tarnowska 120
www.nova-ns.eu
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Rewolucja w sądeckich szkołach
Jerzy Wituszyński, przewodniczący Rady Miasta, rozważał pomysł łączenia w „jeden organizm
administracyjny” przedszkoli, podstawówek i gimnazjów. – Może też
podjąć decyzję o łączeniu klas.
Dziś z uwagi na niż demograficzny klasy są mniejsze, dawniej liczyły nawet po 40 uczniów. Tylko
można się domyślać, jaka będzie
reakcja rodziców – zastanawia się
Wituszyński.

21 szkół w Nowym Sączu zostanie zlikwidowanych na piątkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Groźba zamknięcia zawisła nad dwoma
podstawówkami w gminie Chełmiec.
Zdaniem samorządowców system
zarządzania oświatą wymaga drastycznych zmian. Czy czeka nas rewolucja w szkołach? Sądeccy radni zapowiadają, że sytuacja do tego
dojrzała.

łączenia szkół w jeden organ administracyjny. Wylicza, że wówczas
takie zespoły liczyłyby ponad tysiąc
uczniów i konieczne jest powołanie
trzech zastępców dyrektora.
– Wychodzi na to samo. Więc
albo likwidujemy, albo powołujemy – dodaje wiceprezydent.
Wygląda na to, że na razie na etatach nauczycielskich zaoszczędzić
się nie da. Karta Nauczyciela daje
pedagogom szerokie przywileje,

W Boguszowej nikt się nie urodził
Fala likwidacji szkół w Polsce
nie omija naszego regionu. Radni Chełmca podjęli uchwałę o zamiarze zamknięcia podstawówek
w Boguszowej i Niskowej. Decyzja
podyktowana jest względami ekonomicznymi. Utrzymanie jednego
ucznia w tych szkołach przekracza
ponadtrzykrotnie wysokość kosztów, jakie gmina generuje rocznie
np. na ucznia szkoły w Wielogłowach. – W Boguszowej wynosi 16
tys., w Wielogłowach – 4,5 tys. zł
– wylicza Artur Bochenek, zastępca
wójta Chełmca. W Niskowej uczy się
54 dzieci, w Boguszowej 33. W tej
ostatniej miejscowości w ubiegłym
roku nie odnotowano żadnych urodzin. – Jeśli szkoły teraz nie zlikwidujemy, grozi jej naturalne wygaśnięcie – dodaje Bochenek. W obu
placówkach pracuje 19 nauczycieli.
Część z nich na pewno straci pracę,
część być może znajdzie zatrudnienie w szkole w Paszynie czy Biczycach Dolnych, gdzie mają trafić
dzieci po likwidacji podstawówek.
Uchwała radnych zostanie teraz
poddana konsultacjom społecznym.
Rodzice uczniów z Boguszowej i Niskowej są oburzeni, zapowiadają
protesty. Bochenek zaznacza jednak, że w tej kwestii ekonomia najprawdopodobniej zwycięży. Na likwidacji szkół gmina zaoszczędzi
ponad milion złotych.
– Ustawowo dowóz dzieci nie
jest konieczny, bo obie placówki
znajdują się w odległości mniejszej niż trzy kilometry od miejsca
zamieszkania uczniów. Ale oczywiście, jeżeli zajdzie taka potrzeba
i tak bardziej nam się opłaca zorganizować uczniom transport, niż
utrzymywać te szkoły – mówi zastępca wójta.

Zacisnąć pasa w oświacie
W Nowym Sączu widma likwidacji podstawówek nie ma. Wszystkie szkoły liczą ponad 100 uczniów.
Radni muszą jednak uregulować
sprawy placówek, które nie funkcjonują już od co najmniej dwóch
lat. Na nadzwyczajnej sesji zlikwidują 21 takich szkół. – To głównie
licea profilowane, działające przy
zespołach szkół – wyjaśnia wiceprezydent Bożena Jawor.
Choć drastycznych decyzji radni nie muszą podejmować, jednogłośnie zwracają uwagę, że największym problemem dla budżetu
miasta jest zarządzenie oświatą.

„Wydajemy publiczne pieniądze na kształcenie
bezrobotnych nauczycieli. Ci młodzi ludzie
żyją złudzeniami, nie mają świadomości, że po
kierunkach pedagogicznych nie mają szans na
znalezienie pracy w zawodzie”
Powiedział w październiku starosta nowosądecki
Jan Golonka
– Ja na to się nie zgodzę – odpowiada Bożena Jawor, która przypomina, że sama uczyła w klasach
nawet 48–osobowych w Zespole
Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. – Ale to były inne czasy i nauczyciele też mieli trochę inne
przygotowanie. Dziś przy tak licznych klasach obowiązuje podział
na grupy podczas zajęć z języków
obcych i wychowania fizycznego.
Wówczas należy znaleźć dodatkowe etaty dla nauczycieli. Mam
to przeliczone, wychodzi drożej
– mówi wiceprezydent.

Poseł Solidarnej Polski Andrzej Romanek, martwiąc się o stan sądeckiej
oświaty wręczył ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu nowelę
„Janko Muzykant”, za to, że rząd nie dopłaca gminom do oświaty
wystarczających subwencji.

W ubiegłym roku w Polsce zlikwidowano ok. 300 szkół. W powiecie nowosądeckim trzy, w których
miejsce powołano jeden Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. W tym roku starostwo
nie zamierza likwidować żadnych
placówek – poza liceami profilowanymi, które od kilku lat i tak
nie funkcjonują. Planowane jest
natomiast przeniesienie Technikum w Złockiem do budynku I LO
w Muszynie.

W tym roku wydatki na nią wyniosą 42,5 proc.
– Trzeba zacisnąć pasa oświacie. Idąc wzorem innych miast,
należy pomyśleć, jak ją przeorganizować – mówił Józef Antoni Wiktor podczas debaty na temat
budżetu miasta na antenie Regionalnej Telewizji Kablowej. Przewodniczący Komisji Budżetowej
zwrócił uwagę na duże różnice pomiędzy liczbą pracowników w poszczególnych szkołach. – Okazuje
się, że szkoły mniejsze mają więcej

pracowników administracyjnych,
niż te duże. Na to trzeba spokojnie
i chłodno popatrzeć. Czy potrzeba
aż tylu ludzi w szkołach, czy nie
dałoby się tu zaoszczędzić – mówił Wiktor.
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Oszczędzać tak, jak w domu
Bożena Jawor odpiera także zarzuty, że w niektórych szkołach jest
przerost pracowników administracyjnych. – Sprawa dotyczy dwóch
szkół. Okazuje się, że w jednej jest
o pół etatu więcej i on będzie zlikwidowany 1 września, bo to kwestia przejścia pracownika na emeryturę – mówi Jawor. Sceptycznie
podchodzi również do pomysłu

które generują koszty. Przy projektowaniu budżetu należało wziąć pod
uwagę podwyżki, jakie otrzymają
od 1 września, jak również korzystanie przez nich z urlopu na podratowanie zdrowia. – Najczęściej
korzystają z niego nauczyciele,
którzy mają status mianowanych
lub dyplomowanych [najwięcej zarabiający – przyp. red.]. Co roku
w każdej szkole średniej jest średnio dwóch takich pedagogów, dla
których trzeba znaleźć zastępców.
Przy ok. 40 szkołach, 80 etatów
płacimy więc podwójnie – mówi
Bożena Jawor.
W jaki sposób władze miasta zamierzają więc zacisnąć oświacie
pasa? – Utrzymanie szkół może być
tańsze – twierdzi wiceprezydent.
– Ale oszczędności należy szukać w gospodarnym zarządzaniu.
Dyrektorów będziemy rozliczać
z rachunków. Muszą oszczędzać
na mediach tak, jak robi to każdy
z nas w swoim domu.
(EDU, PEK)

A

Projektujemy i drukujemy:
książki, skrypty, kalendarze,
zaproszenia ślubne, cenniki,
wizytówki, ulotki, gazetki, foldery,
katalogi, teczki, papiery ﬁrmowe,
instrukcje obsługi,
karty gwarancyjne, itp.

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel./fax 18 547 45 45, tel. 18 441 02 88
biuro@novasandec.pl
księgarnia internetowa

Oferujemy:
najkrótsze terminy wykonania
wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów

www.novasandec.pl
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Strategia rozwoju przez innowacje i inwestycje
R O Z M OWA z JANUSZEM KOMURKIEWICZEM, dyrektorem marketingu firmy Fakro
– Jeśli za oknem ściska mróz, to nieomylny znak, że w branży budowlanej
panuje spokój.
– Tylko pozornie. Oczywiście,
że budowy z powodu mrozu zamarły, ale branża budowlana bardzo mocno przygotowuje się do sezonu. Firmy produkcyjne zwolniły
obroty, to naturalne, jednak działania handlowe, sprzedażowe, lojalnościowe – czyli wszystko to,
co w sezonie decyduje o sukcesie
rynkowym – idą pełną parą. Nie
przypadkiem zakończone niedawno w Poznaniu 21. Targi Budowlane BUDMA odbywają się właśnie
w styczniu.
– Budowy zamarły tylko z powodu
mrozu, czy również dlatego, że przez
Europę przetacza się widmo kryzysu
i wstrzymywania inwestycji?
– Stawiałbym jednak na mróz,
bo ów kryzys to raczej medialny
slogan. Wystarczy popatrzeć na
wyniki sprzedaży producentów
materiałów budowlanych w Polsce, a okaże się, że jest całkiem
dobrze.
– Mówi Pan o roku 2011?
– Tak. Firmy produkcyjne zakończyły rok na plusie i – dla wielu
– jest to plus liczony w kilkunastu,
a nie w kilku procentach. To sukces polskich przedsiębiorstw, które doskonale przystosowały się do
tej trudniejszej sytuacji. Kłopot istnieje i dotyka wszystkich, bo przecież przez ostatnie lata spore problemy mieli deweloperzy, głównie
z finansowaniem dużych inwestycji, których banki nie chciały kredytować. To musiało się odbić na
kondycji rynku budowlanego. Doskonale za to rozwijał się sektor
budownictwa indywidualnego i to
napędzało koniunkturę w branży.
– Na lokalnym rynku również?
– Mogę precyzyjnie operować
danymi firmy Fakro, bo takimi
dysponuję. W 2011 pobiliśmy wyniki z roku 2008, co jest wielkim
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sukcesem i pokazuje, w którą stronę zmierzamy.
– Panie dyrektorze, uśrednione prognozy mówią o wzroście polskiego PKB na poziomie 3 procent w 2012
r. Skoro PKB jest „na plusie” to nie
mamy do czynienia z recesją. Pamiętamy jednak wzrost na poziomie 7
procent.
– Pamiętamy, ale czasy się zmieniły. Wracając do słowa „kryzys”,
to nie jest ono dobre dla określenia sytuacji. Kryzys z założenia
jest zjawiskiem krótkotrwałym,
to zawahanie pewnych mechanizmów rynkowych. My zaś mamy
do czynienia z trwalszymi zmianami na rynku.
– Obserwowaliście takie sytuacje
w przeszłości?
– Tak, i to nie tylko na rynku
polskim. Powtórzę – taka sytuacja trwa od pewnego czasu. Firmy przystosowały się już do niej
i ona stała się normalnością, więc
trudno mówić, że jest kryzysowa.
– Polska wstępnie zadeklarowała, że
w 2015 roku przystąpi do strefy euro.
Skoro firma Fakro 70 procent produkcji eksportuje i rozlicza się w euro, to
dla was chyba istotna wiadomość?
– Istotna i dobra wiadomość,
chociaż tę informację trzeba traktować wielopłaszczyznowo. Dla
nas i innych polskich eksporterów,
sytuacja – kiedy mamy słabą złotówkę – jest korzystna. Dziś opłaca
się eksportować. Oczywiście mają
prawo narzekać importerzy, jednak w globalnym rozliczeniu korzystniejsza dla Polski jest sytuacja,
kiedy rośnie nam eksport.
– Powinniśmy zmierzać w stronę
strefy euro?
– Odpowiem tak: dla wielu polskich przedsiębiorców kupowanie
euro jest sytuacją niekorzystną. To
się wiąże z ryzykiem walutowym,
wahaniami kursów. Pamiętamy też
o sytuacji przedsiębiorców, którzy
zaciągali kredyty w euro i związane

z tym późniejsze kłopoty. Funkcjonowanie dwóch czy też wielu walut w rozliczeniach handlowych
jest bardzo niekorzystne.
– Pan mówi jak przedsiębiorca, a część polityków ostrzega – nie
przystępujmy do strefy euro, bo będziemy mieli takie problemy jak Grecja, Włochy czy Hiszpania.
– Problem jest bardziej złożony.
Pamiętajmy, że polska gospodarka ma się dobrze dzięki rodzimym
producentom i naszym markom.
Dopóki one będą dobrze się miały,
nie ma możliwości, żeby w Polsce
nastąpiła taka eskalacja problemów
jak we wspomnianych krajach.
– Polacy szanują krajowe marki, kupują rodzime produkty?
– Coraz więcej. Już nie wstydzimy się kupować polskich produktów, uważniej patrzymy na metki
i kraj pochodzenia. Bo to decyduje nie tylko o naszym zadowoleniu,
ale i o sile polskich przedsiębiorców. Padła tu prognoza wzrostu
polskiego PKB na ten rok. Ja bym
dodał, że PKB tym będzie wyższe,
im bardziej będziemy dbać o rodzime marki i produkty. Wybierając

je na półce, myślimy o własnym,
dobrze pojętym interesie. Produkt
kupiony dzisiaj, w jakimś sensie,
decyduje o jakości naszego życia
w przyszłości.
– Promowaniem polskich marek,
edukacją ekonomiczną zajmuje się
m.in. Fundacja „Pomyśl o przyszłości”
związana z firmą Fakro.
– Tak, ten projekt zainicjował
prezes Fakro, pan Ryszard Florek,
a inicjatywa jest rozwijana przez
naszych pracowników. Ten projekt
ma edukować, co decyduje o kondycji budżetu państwa, a tym samym o naszej przyszłości. Staramy
się w nim przypominać, że to my
sami – m.in. podczas codziennych
zakupów – decydujemy, czy staniemy się mocną gospodarką, czy
też będziemy zdani na łaskę koncernów zachodnich.
– Co jakiś czas docierają do nas informacje, że 2012 rok będzie dla Fakro
rokiem dużych inwestycji. Słynny już
tunel komunikacyjny pod torami przy
ul. Węgierskiej sugeruje, iż firma się
rozbudowuje i inwestuje.
– To prawda, dużo inwestujemy. Taka jest strategia rozwoju

przez innowacje i przez inwestycje. Dziś, aby konkurować na rynku krajowym czy europejskim nie
można stać w miejscu. Myślę tu
o każdym detalu – o systemie zarządzania, o kształceniu pracowników. Inwestowanie zaś pozwala taniej produkować, a przecież
walczymy o tzw. efekt skali. Jeśli te
inwestycje przekładają się na lepszą, szybszą, tańszą produkcję, to
my mamy większy budżet na rozwój produktu i działania marketingowe, a więc to, co pozwala skuteczniej konkurować.
– Ktoś żartował, że władzom samorządowym nie udaje się od lat wybudować mostu, a wasza firma w krótkim czasie chce własnymi siłami
wybudować jedyny w regionie tunel
drogowy.
– To pokazuje, jaką siłę przebicia mają przedsiębiorcy walczący o swój byt. Zakład produkcyjny naszej firmy jest potężny, ale
już za mały, żeby w najbliższych
latach planować rozwój. Myślimy
o nowych halach, nowych produktach, a rozwój jest możliwy
tylko na terenach poza torami.
Stąd pomysł na budowę tunelu
komunikacyjnego.
– Nowe inwestycje, to nowe miejsca pracy.
– Nie sposób się rozwijać bez
nowych pracowników. Proszę jednak pamiętać, że nie myślimy wyłącznie w kategoriach pracowników produkcyjnych. Do budowy
nowych hal i instalacji nowych linii produkcyjnych potrzebni są inżynierowie i konstruktorzy, którzy
stworzą z tego kawałek nowoczesnej fabryki. Mam też na myśli
specjalistów projektujących nowe
produkty.
– Czyli, uwaga studenci, a nawet maturzyści – w najbliższej przyszłości
poszukiwani będą wysokokwalifikowani pracownicy.
– Zdecydowanie tak. Warto
podkreślić, że rekrutowani będą
na sądeckim rynku. Nie martwiłbym się o znalezienie tu wysokokwalifikowanych pracowników. Polacy, sądeczanie są bardzo
pracowici. Pracują z pasją, pracują znacznie dłużej niż osiem
godzin. Jesteśmy innowacyjni,
kreatywni, a to przynosi efekty.
I takich ludzi potrzebujemy. Dzisiejsi studenci wykazujący się takimi cechami będą przez nas mile
widziani. Kreujemy nowe rozwiązania, nowe myśli, nowe produkty, pod to tworzymy miejsca
pracy. A wszystko po to, żeby
skuteczniej konkurować. To jest
wymóg rynku.
Rozmawiał
WOJCIECH MOLENDOWICZ

W publikacji wykorzystano obszerne
fragmenty programu Regionalnej
Telewizji Kablowej.

Nowy S¹cz ul.Dojazdowa 20
telefon: 18 444 11 44
www.hificenter1.pl
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Opinie
Mierz orkiestrę
na zamiay

J

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

akieś dwadzieścia lat
temu Nowy Sącz sposobił się do wydarzenia,
które miało wstrząsnąć
kulturalną opinią publiczną. Miasto – wówczas wojewódzkie – miało wzbogacić się o Wielką Orkiestrę
Symfoniczną. Efektowne to było
jak diabli, ale realne – nie bardzo.
Orędownikiem tego karkołomnego pomysłu był muzyk, dyrygent
i nauczyciel w jednej osobie – Andrzej Bachleda, któremu wprawdzie udało się przekonać do idei
paru zacnych obywateli Królewskiego Grodu, ale finał sprawy był
raczej żałosny. Szybko okazało się,
że z lokalnych muzyków orkiestry zrobić się nie da i to nawet nie
z powodów artystycznych a przede
wszystkim ilościowych. Sięgnął
więc Maestro po „wojska zaciężne”. Pielgrzymowali tedy do Nowego Sącza z różnych stron Polski
muzycy, żeby zagrać, zainkasować i wyjechać. Wystarczyło parę
koncertów, by ktoś przytomny policzył, że jeszcze parę takich występków, a miasto będzie musiało ogłosić upadłość. Rezygnacja
z ambitnych planów miała charakter dość gwałtowny, bo inicjator
przedsięwzięcia A. Bachleda podjął próbę obrony przy pomocy Elżbiety Jaworowicz. Nowy Sącz stał
się przez moment sławny. Jaworowicz przyjechała, „Sprawę dla
reportera” zgrabnie zrealizowała i raz na zawsze zniechęciła mnie
do siebie. Pewnie o tym nie wie,
a szkoda, bo może zadałaby sobie parę fundamentalnych pytań.
Zwłaszcza o uczciwość dziennikarską. Wyemitowany w programie
I TVP materiał był najzwyczajniej w świecie tendencyjny. Mówię to jako postronny świadek
ówczesnych wydarzeń, więc posądzanie mnie o brak obiektywizmu
jest nieuprawnione. Pani redaktor przyjęła z góry założoną, efekciarską tezę, że sądeccy urzędnicy
są grabarzami kultury, poszukała paru marnych argumentów, by

efektownie spuentować to wszystko ujęciem ratuszowego zegara, na
którym zbliżała się godzina dwunasta. Rozumiecie Państwo – symbolika! Szanowna, ale nie szanowana (przeze mnie) pani redaktor
wyjechała, smrodek pozostał.
Minęło kilkanaście lat. Do tematu orkiestry powrócono, licząc się
wszakże ze zdrowym rozsądkiem
i realiami naszego sądeckiego podwórka. Nie wiem, kto pierwszy
reanimował tę ideę, ale na pewno kluczową rolę odegrał Leszek
Mieczkowski. Tworząc SOS (Sadecką Orkiestrę Symfoniczną),
skupił wokół siebie pozytywnie zakręconych sądeckich muzyków,
oderwał ich nieco od codziennych
zajęć i kazał się skupić na własnym
talencie. A potem wszystko to poukładał i zharmonizował. Zapewne i towarzysko. Podejrzewam, że
niczego oprócz dobrej zabawy nikomu nie obiecywał, a już na pewno nie pieniędzy. Prawdziwa pasja nie ogląda się na tantiemy. No
i jest od paru lat orkiestra, są koncerty, w których sądeczanie chętnie uczestniczą, jest sporo dobrej
muzyki. Różnej. Nie jestem przesadnym admiratorem muzyki operetkowej, do której SOS chętnie
sięga, ale obserwując zainteresowanie tym gatunkiem, przyjmuję
to do wiadomości i życzliwie kibicuję. Uczestniczyłem w kilku koncertach i przyznam się, byłem pod
wrażeniem. Nie zamierzam dokonywać szczegółowych wiwisekcji
poziomu artystycznego ani kontestować występów mniej udanych, bo takie zdarzały się nawet
von Karajanowi, poprzestanę jedynie na stwierdzeniu, że nie do
końca przypadł mi do gustu koncert poświęcony Kabaretowi Starszych Panów, bo na Wasowskiego
i Przyborę siły operetkowe wydały
się aż nazbyt… operetkowe. Trudno ganić za artystyczne poszukiwania, przeto wspaniałomyślnie wybaczam. Inne koncerty były
nieporównanie lepsze. Ten ostatni, noworoczny – też. Jeśli możemy w czymś pomóc orkiestrze, to
chyba tylko trzymać za nią kciuki
i wierzyć, że wpisała się ona już na
trwałe w krajobraz kulturalny Nowego Sącza. Acha, i jeszcze jedno.
Życzę (to już od siebie) sprawnych
konferansjerów, żeby nie powtórzyła się zapowiedź: Przed Państwem Sadecka Orkiestra Symfoniczna i jej dyrygent Mieszek
Laczkowski.

Łatwiej tu dostać
po twarzy niż kawę

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

G

dyby mnie tak zapytać, czego najbardziej żałuję, to
zaskoczony pytaniem, po krótkim
namyśle odpowiedziałbym, iż żałuję, że nie skorzystałem z okazji i nie zapytałem osobiście
polarnika Marka Kamińskiego – dlaczego on to robi? Słynny podróżnik
zaszczycił swego czasu Nowy Sącz
i jakimś trafem był gościem Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów na
zebraniu założycielskim. Miałem
go wówczas na wyciągnięcie ręki,
ale jakoś nie wpadłem na pomysł,
by próbować dociec, co go pcha na
te bieguny. To filozoficzne pytanie
przyszło mi do głowy dopiero kilka
dni temu, kiedy na 25–stopniowym
mrozie próbowałem przekonać mojego psa, żebyśmy skrócili wieczorny spacer z 5 minut do jednego podniesienia nogi. I nie powaliło mnie
przy tej okazji odkrycie, jak mało
odporny jestem na takie warunki.
Powaliło mnie raczej uświadomienie
sobie, jak mało wiemy o ludziach.
Kilka dni mrozu sprawiło, że ludziom odniechciewa się żyć, a niemożliwość odpalenia samochodu
urasta do rangi życiowej katastrofy. Kiepsko z nami. A Marek Kamiński szedł sobie samotnie na Biegun
Południowy 1400 km przez 53 dni,
w dużo niższej temperaturze. Próbowałem to sobie jakoś wyobrazić
podczas krótkiego spaceru z psem
i żałowałem jak diabli, że nie zapytałem o to Kamińskiego, kiedy była
ku temu okazja. Po co?
O tym mrozie to tak przy okazji wyszło. Jaki jest mróz, każdy widzi. Mało kto jednak dostrzega, co
się dzieje z reprezentacyjnym deptakiem Nowego Sącza. „Jagiellońska
umiera” piszemy w tym numerze
DTS i sporo w tym racji. Oczywiście
Jagiellońska nie umrze, bo od kiedy pamiętam umierała już kilka razy
i ciągle jakoś dycha. Po kolejnych
reanimacjach wygląda jednak coraz
gorzej, a wystawy sklepowe pozaklejane szarym papierem wyglądają

jak ranny weteran oblepiony plastrami i bandażami. Powiem więcej
– od dobrych kilkunastu lat Jagiellońska jest miernikiem stanu sądeckich nastrojów. Kiedy nastroje idą
w dół, mniej chętnie wydajemy pieniądze, oszczędzamy z obawy o jutro, albo zwyczajnie brakuje nam
kasy, natychmiast widać to na Jagiellońskiej. Oczywiście po każdej zapaści z Jagiellońską jest coraz
gorzej i z któregoś kolejnego ataku
niemocy już się nie podniesie. Szkoda by było. Sądeczanie podróżują,
więc wiedzą, że każde szanujące się
miasto musi mieć swoją główną ulicę, taki spacerniak, gdzie w dobrym
tonie jest wyskoczyć na drobne zakupy po rzeczy, których nie ma
w żadnym innym miejscu. A gdzie
się powinno chodzić na kawę, albo
na piwo w sobotni wieczór z kolegami, jeśli nie na starówkę? Jeśli
jednak sytuacja dalej tak się będzie
rozwijać, to na Jagiellońskiej kawy
już nigdzie nie dostaniemy, za to
najłatwiej będzie dostać po twarzy.
Co kilka lat mam również wrażenie, że pisanie kolejny raz o Jagiellońskiej i jej kłopotach robi się
bezsensowne. Kilka lat temu z wielkim entuzjazmem zaangażowałem się nawet w jakiś komitet, który miał na Jagiellońskiej przywracać
życie. Kolejne takie próby skończyły się niczym, a z kilku (no dobrze,
kilkunastu) zapaleńców szybko zeszło powietrze, kiedy zorientowali się, że traktowani są jak niegroźni
wariaci. Według mnie trzeba w Nowym Sączu zastosować wariant nowojorski. Z grubsza polega on na
tym, że im jakiś fragment miasta ma się gorzej, tym dla niego lepiej. Kiedy z Jagiellońskiej ucieknie
już ostatni normalny obywatel, kiedy deskami zabita zostanie ostatnia
wystawa, wówczas do akcji wkroczą artyści. Przynajmniej w Nowym
Jorku zwykle wkraczają i w ruiny
zaczyna wracać życie. Najpierw pojawi się jakaś maleńka galeria sztuki
(nie mylić z galerią handlową), później odjechane kawiarenki i knajpy z egzotycznym jedzeniem, potem
ktoś urządzi sobie w pustej kamienicy ekstrawaganckie mieszkanie,
a od tego już tylko krok i ceny nieruchomości skoczą pięciokrotnie.
Tak więc Szanowni Sądeczanie – inwestujcie wolne środki w Jagiellońską, to kiedyś przyniesie wam
świetną przebitkę. Pewności nie
mam, ale w Nowym Jorku to się dotychczas sprawdzało.
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Na afiszu
19 lutego (niedziela), godz. 19.00
FILHARMONIA DOWCIPU CZYLI THE
POLISH HUMOROUS PHILHARMONIC
W programie: Fun and Classic na
światowym poziomie – w Nowym
Sączu jak zwykle z premierowym
programem
20 lutego (poniedziałek), godz. 19.00
PROGRAM:
16 lutego (czwartek), godz. 19.00
THE CHUCKERBUTTY
OCARINA QUARTET
W programie: OCCARINISSIMA
czyli angielski humor na okaryny,
gitarę, harmonijkę klawiszową, flet
piccolo, gumowe rybki i blaszany
imbryk

KLASYKA INACZEJ – KWARTET
OBSESSION
W programie: godzina wytrawnego
humoru w towarzystwie kobiet nie
bojących się żartować z Beethovena,
Chopina, a nawet z samych siebie.

W przerwie koncertu
zapraszamy na Wielką Galę
Tłustoczwartkową.
18 lutego (sobota), godz. 19.00
ARA MALIKIAN & YLLANA: Eduardo
Ortega, Fernando Clemente,
Gartxot Ortiz – Hiszpania
W programie: PAGAGNINI czyli od
Mozarta do heavy metalu

21 lutego (wtorek), godz. 19.00
SZAMAN FLETU – RON KORB – Kanada
W programie: wirtuozowskie
interpretacje world music i jazzu
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Wspomnienie | rozmowa

Co Szymborska do Derkowskiej pisała
O zmarłej polskiej noblistce, Wisławie Szymborskiej rozmawiamy z Jej
przyjaciółką ALICJĄ DERKOWSKĄ,
założycielem Zespołu Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu, prezesem Małopolskiego Towarzystwa
Oświatowego.
– W jakich okolicznościach poznała się
Pani z Wisławą Szymborską?
– To było jeszcze w latach 70.
ubiegłego wieku. Zawsze przepadałam za jej poezją, która doskonale
wyrażała moje odczucia i poglądy,
tylko ja nigdy nie potrafiłabym ich
tak dobrze wyrazić. W pewnej rozmowie użyłam jej wiersza „Rozmowa z kamieniem”. Moja interpretacja spotkała się z niezrozumieniem.
Nie mogliśmy z moim rozmówcą zgodzić się ze sobą, więc kiedy
byłam w Krakowie, postanowiłam
zadzwonić do Wisławy Szymborskiej, by u źródła dowiedzieć się,
jaki jest sens utworu. Ku mojemu
zdziwieniu poetka zaprosiła mnie
do siebie do domu. Byłam ogromnie wzruszona. Kupiłam najpiękniejsze róże, jakie mogłam znaleźć,
i poszłam do Niej. Zrobiła herbatę,
zapaliła papieroska i zupełnie swobodnie sobie porozmawiałyśmy.
Zainteresowała się moją pracą. Zaprzyjaźniłyśmy się.
– A co z interpretacją?
– Hm…, niewiele mi pomogła.
Powiedziała, że to utwór po prostu
o kamieniu.
– Jak wyglądały Wasze dalsze relacje?
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Fragmenty korespondencji
Wisławy Szymborskiej z jej sądecką
przyjaciółką Alicją Derkowską.

– Wisławie bardzo się spodobała inicjatywa tworzenia szkoły społecznej. Żywo się tym interesowała. Pisałam do niej listy,

A

OPRAWIAMY
OBRAZY:
olejne, akwarele, hafty,
grafiki, dyplomy, papirusy,
plakaty, fotografie, lustra

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:
farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia,
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)
tel: 018-444-13-23

w w w. o p r a w a . p l

wysyłałam broszury o naszej działalności, a Ona odpisywała na kartkach. Zresztą sama je projektowała,
bo jak mówiła, nie lubiła kupować
pocztówek. Czasem wysłała samą
kartkę, na znak, że o mnie pamięta. Ale wszystkie były bardzo dowcipne. Zresztą Ona sama miała niezwykłe poczucie humoru, często
ironiczne, ale w tej ironii nie czuć
było złośliwości, a ciepło. W stanie wojennym odwiedziła mnie
w domu. Spotkaliśmy się wówczas
w gronie przyjaciół. Nie widywałyśmy się jednak zbyt często, bo trudno Ją było wyciągnąć z Krakowa.
Mówiła, że chętnie by przyjechała, ale pogadać ze mną, bo nie miała siły na spotkania z czytelnikami.
Widywałyśmy się więc u Niej albo
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w jakieś krakowskiej kawiarence.
Każde spotkanie z Wisławą to była
uczta intelektualna. Będzie mi jej
brakowało. I jej poezji… I „Lektur
nadobowiązkowych”.
– Kiedy ostatnio widziała się Pani
z poetką?
– Od dłuższego czasu kontakt z nią
był utrudniony. Pisałam do Michała
Rusinka, sympatycznie odpisał, ale
wiedziałam, że zwłaszcza po otrzymaniu Nagrody Nobla Wisława ma
spotkań i ludzi wokół siebie powyżej
uszu. Czasem rozmawiałyśmy przez
telefon. A ostatnio przelotem spotkałyśmy się, kiedy szła na jakąś wielką
galę. Przebijała się przez tłumy. Zdążyłyśmy sobie tylko pomachać.
– Zarzuty, że Wisława Szymborska uległa socrealistycznemu zniewoleniu

umysłów, nie wpłynęły na Pani ocenę jej
poezji?
– Wydaje mi się to idiotyczne. To
nie są żadne zarzuty, a bzdury. Pisała tak jak wówczas czuła i nigdy tego
nie ukrywała. Była młodą dziewczyną, a zewsząd panowała propaganda. Ludzie nie mają pojęcia, w jakim
świecie myśmy wtedy żyli. Proszę jechać dziś do Korei Północnej i zapytać
mieszkańców, dlaczego nie protestują przeciw reżimowi. Wychwalają swojego wodza, bo myślą, że on
jest bogiem. Można się z nich śmiać,
ale oni tak myślą. Nie mam więc Wisławie Szymborskiej w najmniejszym
stopniu za złe, że pisała tak, jak czuła.
– Po „tragedii sztokholmskiej” – jak nazwała sama Szymborska przyznanie jej
Nagrody Nobla – poetka mówiła dlaczego przerwała pisanie?
– Na ten temat nie rozmawiałyśmy. Myślę, że potrzebowała się wyciszyć. To była osoba prywatna i też
jej wiersze mają taki charakter – bardzo wewnętrzny. Wisława potrzebowała spokoju. Nie przestała nigdy
pisać, po prostu nie publikowała już
swoich wierszy tak często. Jeśli mówimy o przyznaniu Jej Nobla, trzeba podkreślić, dlaczego otrzymała tę
Nagrodę. Doceniono piękno Jej poezji, wrażliwość, filozofię. A doceniono dlatego, że Jej wiersze były przetłumaczone na język angielski. Komitet
noblowski nigdy nie przeczytałby tego
po polsku. Trzeba więc oddać to, co się
należy tłumaczowi. Przetłumaczyć
wiersz, to napisać go w obcym języku na nowo. Można więc powiedzieć,
że częściowo Nobla dostał tłumacz jej
poezji, również wspaniały poeta Stanisław Barańczak.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

14
R

E

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 9 lutego 2012
K

L

A

M

A

15

9 lutego 2012 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in

Małymi krokami na szczyt

SPRINTEM

Do Superligi
z Białorusinką
MKS Olimpia–Beskid Nowy Sącz podpisał kontrakt z Białorusinką Viktorią
Panasiuk. Poprzednią drużyną leworęcznej zawodniczki była HC Victoria Bereskie, mocny zespół białoruskiej
ekstraklasy, który gra w tym sezonie również w międzynarodowych rozgrywkach Challenge Cup 2011/12. Nominalną pozycją Wiktorii Panasiuk jest
prawa strona rozegrania, ale bardzo dobrze radzi sobie również jako skrzydłowa. Kontrakt z MKS–em obowiązywał będzie do końca czerwca 2013 roku.
– Postanowiliśmy sprowadzić Viktorię Panasiuk, po tym jak do Finepharmu Polkowice odeszła Justyna Weselak.
Nowa zawodniczka ma pomóc w uporządkowaniu gry i przede wszystkim
wesprzeć nas w walce o awans – wyjaśnia wiceprezes klubu Tomasz Michałowski. Przypomnijmy, że sądecki klub
podpisał również kontrakt z Agnieszką Rusin, występującą wcześniej w barwach Piotrcovii Piotrków Trybunalski.
W najbliższą sobotę sądeckie szczypiornistki zagrają przed własną publicznością z AZS AWF Warszawa.

W Częstochowie szlifują
talent Hebdy

Paweł Kołodziej podczas marcowej walki w Krynicy–Zdroju
PAW E Ł KO ŁO D Z I E J małymi
kroczkami dąży do walki o tytuł mistrza świata federacji WBA
w kategorii junior ciężkiej. Niewykluczone, że już w tym roku
dojdzie do pojedynku krynickiego pięściarza z mistrzem tej federacji Panamczykiem Guillermo Jonesem. Kołodziej w kolekcji
ma już pasy mistrzowskie federacji IBF i WBC, ale marzy o tym
najbardziej prestiżowym najstarszej federacji.

Interesował się kickboxingiem
W ubiegłym roku stoczył dwie
walki. Z Amerykaninem Felisem Corą Jr. i Argentyńczykiem
Mauro Ordialesem, które bardzo wysoko wywindowały go
w rankingu. Walka z Jonesem jest
bardzo blisko. Paweł Kołodziej
pierwsze sportowe kroki stawiał
na lodowisku KTH i treningach
teakwondo.
– Zaczynaliśmy razem z Tomaszem Kowalem – wspomina
bokser. – Nasze sportowe drogi się rozeszły, ale pozostaliśmy przyjaciółmi, wspieramy
się i kibicujemy sobie. Tomek
wybrał sporty siłowe i uważam,
że jest w piątce najsilniejszych
ludzi w Polsce.
Młody Paweł Kołodziej interesował się modnym wówczas kickboxingiem. Zdobył mistrzostwo i puchar Polski. Zwrot
w jego karierze związany był
z Poznaniem i studiami w tamtejszej Wyższej Szkole Oficerskiej.
To tam zaczął poważnie zajmować się boksem i poznał swoją przyszłą żonę Monikę, która
pochodzi z Nowej Wsi pod Koninem. Zawodowstwo wessało

go szybko i na ringu amatorskim
zdążył walczyć trzy razy.
– Pewnego razu przyjaciel
zaproponował, by Paweł pokazał, co potrafi w grupie Universum, w której walczył Dariusz
Michalczewski – wspomina Jerzy
Kołodziej ojciec pięściarza. – Pojechaliśmy do Hamburga, a potem Paweł jeździł tam na dobrze
płatne sparingi.

Miłosz Hebda, wychowanek Dunajca Nowy Sącz coraz śmielej poczyna sobie na siatkarskich parkietach polskiej
ekstraklasy. Broniący już drugi sezon
barw AZS–u Częstochowa 21–latek częściej pojawia się w podstawowym składzie akademików. Wypożyczony przez
polskiego giganta Skrę Bełchatów do
Częstochowy, pierwszy sezon siedział raczej na ławce rezerwowych, ale
w tym sezonie trener Marek Kardos coraz częściej stawia na byłego reprezentanta Polski juniorów. Trzeba dodać,
że Hebda, który jest nominalnym atakującym gra na pozycji przyjmującego
z konieczności (słabsza forma Krzysztofa Gierczyńskiego) i trener Kardos nie
ukrywa, że po pięciu miesiącach gry na
przyjęciu Miłosz Hebda prezentuje się
bardzo dobrze.

Ze szkoły oﬁcerskiej
na uniwersytet
Kontrakt zawodowy zaproponowano mu, kiedy powalił na deski Rosjanina Pawła
Melkomiana. Ciężko znokautować boksera, który jako jedyny wygrał na zawodowym
ringu z Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem to było
coś. Wówczas podpisał kontrakt z Andrzejem Wasilewskim i jego grupą KnockOut Promotions, gdzie boksuje
do dziś. Przerwał wtedy studia w Wyższej Szkole Oficerskiej i przeniósł się na Uniwersytet Adama M ickiewicza
w Poznaniu. Wśród polskich,
zawodowych bokserów to jedyna osoba z dyplomem. A raczej dwoma dyplomami resocjalizacji i politologii.
Dwa lata temu przeniósł się
z rodziną z Warszawy do Krynicy–Zdroju. Bo Paweł Kołodziej
kiedy wychodzi spomiędzy lin
ringu staje się domatorem. Każdą wolną chwilę spędza z rodziną i świata nie widzi poza synem
Filipem. – To moje oczko w głowie. – przyznaje pięściarz. – Staram się spędzać z nim każdą wolną chwilę. Narty, basen, spacery.

W Kolejarzu bez rewolucji

Jako 7–letni chłopiec
FOT. TV KRYNICA I ARCHIWUM PIĘŚCIARZA

Na razie nie widzę w nim swojego następcy, ale dbam o jego rozwój sportowy.

Etiuda rewolucyjna
na cały głos
Boks to zawód i pasja, ale nie
jedyna. Lektura? Proszę bardzo.
Thriller prawniczy, albo kryminał. Na przykład John Grisham.
Poważniejsze rzeczy? Pismo psychologiczne „Charaktery”. Między bokserskimi zdobyczami jest
też miejsce na słuszną kolekcję
płyt z przeróżną muzyką. Kiedy
wsiada za kółko lubi posłuchać
„Etiudy rewolucyjnej” Chopina.
Słuchanej bardzo głośno.

Paweł Kołodziej – ur. 24 września 1980 r. w Krynicy–Zdroju.
Jako reprezentant kickbokserskiego klubu Athletics Poznań
zdobył złoty medal w Węgrowie na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Jako senior
wywalczył czterokrotnie Puchar Polski i Mistrzostwo Polski w formule full contact. 25
września 2004 r. zadebiutował
na zawodowym ringu. W czterorundowym pojedynku pokonał na punkty, jednogłośną
decyzją sędziów, Słowaka Sylvestra Petrovica. Na zawodowym ringu stoczył 30 walk,
wszystkie wygrał, 17 przez nokaut. W ostatniej (w listopadzie
ubiegłego roku) pokonał na gali
w Gdynii Mauro Ordialesa.

Tak jak zapowiadano w składzie pierwszoligowego Kolejarza Stróże nie ma rewolucji kadrowej. Trener Przemysław
Cecherz zapowiadał, że zmiany będą kosmetyczne i uzupełniające. W Kolejarzu
będą grać bardzo doświadczony napastnik Krzysztof Gajtkowski (200 meczów
i 50 bramek w ekstraklasie) i pomocnik
Kamil Nitkiewicz z MKS Kluczbork. Trener Cecherz przyglądał się jeszcze bramkarzowi Cracovii Marcinowi Skrzeszewskiemu, ale ten golkiper w Kolejarzu
nie zagra. Nierozstrzygnięta jest natomiast kwestia innego gracza Cracovii
(Młoda Ekstraklasa) Dawida Rupy, który zagrał w wygranym sparingu Kolejarza ze Szczakowianką Jaworzno (5:2).
Kluby doprecyzowują umowę wypożyczenia. W sobotę Kolejarz zagra kolejny
sparing na sztucznej murawie w słowackich Lipanach. Jego rywalem będzie Poprad Muszyna.
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FOTOKOMENTARZ
- Chciałem wygłosić ważne oświadczenie dla
prasy, proszę notować. Otóż oświadczam, że
w związku ze słabym wynikiem wyborczym
rezygnuję z uprawiania polityki.

Z pogotowia na rockową scenę

- Ale panie pośle, to
są dopiero wstępne
wyniki, niech pan nie
podejmuje pochopnych
decyzji!

S T Y L Ż YC I A . Jedni żyją marzeniami
i nigdy nie mają odwagi ich zrealizować, a oni postanowili sprawdzić, na
ile ich marzenia są realne. Podczas
jednego z dyżurów w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym zdecydowali, że założą kapelę i będą grać tak,
jak lubią, i to, co lubią. Już po kilku
pierwszych próbach wiedzieli, że realizacja marzeń jest na wyciągnięcie ręki.
Łukasz (27 l.) jest ratownikiem medycznym w Sądeckim Pogotowiu
Ratunkowym. Ale prywatnie szuka zupełnie innych emocji – najchętniej na scenie, z mikrofonem
w dłoniach, w kapelach, które nie
mają nic wspólnego z łagodnym
brzmieniem. Do tej pory „growlował” w trzech sądeckich zespołach heavy i death metalowych. To
jednak nie było to, czego szukał.
Mateusz (33 l.) pracuje jako
lekarz w limanowskim szpitalu
i w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym. Po raz pierwszy wziął do
ręki gitarę jako nastolatek. Nie
może się z nią rozstać do tej pory.
Gra, gdzie tylko może i gdy tylko
znajdzie chwilę wolnego czasu.
Instrument zabiera ze sobą nawet
na dyżury.
To od tej gitary, podczas dyżurów na pogotowiu, zaczęły
się ich rozmowy o muzyce. Najpierw odkryli, że cenią w niej te
same brzmienia, zasłuchując się
w „Black Label Society”, „Corrosion of Conformity”, „Led Zeppelin” i „Metallice”. Potem okazało
się, że obaj marzą o realizowaniu
się w kapeli, która podążałaby śladem ich fascynacji.
– Mateusz początkowo nie
mógł się przekonać do naszej

Zespół „Hexum” tworzą
Łukasz Ruchała – wokal,
Mateusz Juszczyk – gitara,
Dariusz Ruchała – bas
i Gery Niemczyk – perkusja.
Ich utworów można posłuchać na
stronie hexum.pl.

współpracy. Uważał, że ze względu na moje poprzednie doświadczenia z muzyką, trudno nam będzie znaleźć porozumienie. Ale na
szczęście w końcu dał się przekonać – opowiada Łukasz.
To było we wrześniu ubiegłego
roku. Musieli jednak skompletować resztę zespołu. O basistę nie
było trudno – Darek (24 l.), brat
Łukasza, cztery struny opanowane ma do perfekcji.
– Wszystko potrafi zagrać – zapewnia Mateusz.
Perkusisty szukali nieco dłużej.
Znaleźli go podczas jednej z prób.

– Gery nadzoruje miejsce, w którym spotykamy się co tydzień. Jest
muzykiem sesyjnym, dlatego ucieszyliśmy się, gdy któregoś dnia zaproponował, że z nami chwilę pogra – wspomina Mateusz.
Od tej pory na każdej próbie
grają razem już jako „Hexum”.
Mateusz, Łukasz i Darek nie mają
wątpliwości, że bez Gery’ego byłoby im trudniej i nie mogliby tak
szybko iść do przodu.
– On wie, o co chodzi, czuje to,
co gramy. I to dzięki niemu mogliśmy nagrać w studiu już trzy kawałki tak, jak robią to profesjonaliści – mówi Łukasz.
Niedawno powstała strona internetowa „Hexum”.
– Koledzy z pogotowia śledzą to, co się na niej pojawia. Są
praktycznie pierwszymi krytykami tego, co robimy i cały czas
dopominają się o nowe kawałki – śmieje się Mateusz.
(TASS)

- Kaziu, w gazetach piszą, że
zrezygnowałeś z polityki,
a ty znowu startujesz?

- No niby zrezygnowałem, ale partia
mnie ciągle potrzebuje.

Występujące osoby: Kazimierz Sas (przewodniczący SLD), Ryszard Nowak
(prezydent miasta), sądeccy dziennikarze i inni.

